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LIMNING & FOGNING

RENGÖRING &
AVFETTNING

SMÖRJNING & YTSKYDD

ISOLERING &
LUFTTÄTNING

REPARATION

VATTENTÄTNING

VERKTYG & TILLBEHÖR

LIMNING &
FOGNING

Miljöanpassad lim, fog- och tätningsmassa
Livsmedelgodkänd och enligt
BREEAM-SE emissionskrav
Gift- och luktfri, innehåller
inte ftalater, isocyanater eller
skadliga lösningsmedel
Har lång hållbarhet i
förpackning (18 mån) och tål att
frysa/tina upprepade gånger
utan att förlora egenskaperna

Limning & fogning

TEC7

Lämplig för tätning mot Radon
Limmar starkt, härdar snabbt,
krymper inte och förblir flexibel

310 ml patron

TEC7 kan användas till limning,
konstruktion, fogning, tätning
och reparation på dom allra flesta
material, både inom- och utomhus, och fäster även på våta ytor.
Den är livsmedelgodkänd, enligt
BREEAM-SE emissionskrav, samt
gift-/luktfri. TEC7 tål att frysa i
förpackning, limmar starkt, härdar
snabbt, förblir flexibel, krymper ej,
samt är övermålningsbar, UV-stabil
och mycket åldringsbeständig.

100 ml tub
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ANCHOR
Certifierat, effektivt och starkt kemiskt ankare
Två-komponents kemiskt ankare
baserat på vinylesterharts
ETA-certifierad för användningsområden, brandcertifierad
och dokumenterad vattentät
Styren- och ftalatfri, kan
används inomhus
UV-stabil och beständig
mot brand, kemikalier,
klor- och saltvatten
Härdar snabbt, utan att
krympa eller expandera, och
blir starkare än underlaget

280 ml patron
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ANCHOR är ett kemiskt ankare
för stark/permanent montering
och infästning. ETA-certifierad för
användningsområden, brandcertifierad och vattentät. Kan användas på fuktiga ytor, under vatten
och inomhus. Härdar snabbt utan
krympning/expansion, blir starkare
än underlaget och tål höga belastningar. Är motståndskraftig mot
UV-ljus, kemikalier, klor-/saltvatten
och tål temp. från -40 °C till +80 °C.

Lågexpanderande fogskum och lim
Enklare och snabbare
montering av sten,
murblock, trä, gips- och
isoleringsskivor etc.
Ersätter upp till 25 kg murbruk
Låg efterexpansion ger
exakt fyllning av hålrum

Limning & fogning

FOAMTACK

Enligt BREEAM-SE
emissionskrav
Kan belastas efter 30 minuter

750 ml aerosol

Snabb limning av murblock och
gips-, polystyren och panelskivor,
kan även användas på byggmaterial som tegelsten, natursten,
trälister etc. En burk ersätter upp
till 25 kg torrbetong. Extremt låg
efterexpansion (< 5 %) ger en
exakt fyllning av hålrum runt elrör
o.l, samt även dörrar och fönster.
Med den höga isoleringsförmågan
bryter den effektivt köldbryggor.
Enligt BREEAM-SE emissionskrav.
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POXY
Universalt, snabbt och starkt epoxilim
Högkvalitets och transparent
2-komponents epoxilim
Kan användas både
inom- och utomhus
Enkel applicering, god
blandningsförmåga,
limpistol ej nödvändig
Kan slipas, borras/sågas i,
skäras, fräsas och övermålas
Högt kemiskt motstånd
och mycket gott
elektriskt motstånd

25 ml patron
Transp.
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POXY är ett vattentätt,
snabbhärdande, transparent,
2-komponent epoxilim med hög
limstyrka. Den kan användas
både inom- och utomhus på
nästan alla typer av byggmaterial, och kan fylla porer/ojämnheter. Den är enkel att applicera,
varken krymper eller expanderar,
och har högt kemiskt/elektriskt
motstånd. POXY kan slipas, borras/
sågas i, fräsas och övermålas
med de flesta typer målarfärg.

Universal och miljöanpassad silikon
För fogning i t.ex. våtrum,
runt bänkskivor, speglar,
kakel, sten, fasader etc.
UV-stabil, färgbeständig,
100 % luft- och vattentät,
och tål temperaturer från
-60 °C till +180 °C
Har stark vidhäftning mot de
flesta material, är enkel att
använda, ger en fin och slät
ytfinish och är 25 % elastisk

För
och
inom- su
utomh
bruk

Limning & fogning

XEALPRO

Livsmedelsgodkänd och
innehåller inga VOC, MEKO
eller skadliga lösningsmedel

Universal silikon för inom- och
utomhusbruk. Fullt certifierad för
användning i våtrum, på glas/fasad
och gångytor. Är livsmedelsgodkänd, enligt BREEAM-SE emissionskrav, har högsta klassificeringen
för mögelresistens och god kemikaliebeständighet. Stark vidhäftning mot de flesta material. 25 %
elastisk. UV-stabil. Färgfast, 100 %
luft-/vattentät, och tål temperaturer från -60 °C till +180 °C.

310 mlpatron
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SUPER
Snabblim för dom flesta föremål och material
Omedelbar vidhäftning,
fullhärdat på sekunder
Hög limstyrka i varje droppe
Dryg och ekonomisk vid
användning, innehåller
ca 200 droppar lim
Krymper ej, kan
användas på glas
Lång arbetstid, härdar först
vid kontakt med båda ytorna

10 ml blister
Transp.
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SUPER är ett transparent snabblim
för dom flesta små och mellanstora jobb och material. Den har
mycket hög limstyrka och fullhärdas
på sekunder. SUPER är dryg och
ekonomisk vid användning, med ca.
200 droppar lim som var sig täcker
ytor på 3-5 cm². Den krymper ej och
kan därför användas på glas, har
bra kemikaliemotstånd mot t.ex.
lösningsmedel, oljor och bensin,
samt tål varierande temperaturer.

Effektivt snabblim + aktivator
Kombinationen lim och
aktivator ger ett snabbt, starkt
och bestående resultat
Omedelbar vidhäftning,
fullhärdad på några sekunder
Hög limstyrka i varje droppe,
innehåller ca 1250 droppar lim

Limning & fogning

SUPER PLUS

Snabblim och aktivator kan
användas med sågspån,
sand och liknande för att
fylla hål och mindre skador
Kan användas på glas då
limmet är krympfritt

50 ml SUPER GLUE
m/ 200 ml SUPER
AKTIVATOR blister

SUPER PLUS är ett snabblim för de
flesta föremål och material, med
en aktivator som reducerar härdningstiden och förbättrar vidhäftningen, även vid hög luftfuktighet.
Kombinationen snabblim och
aktivator är mycket lämplig till fyllning, montering och reparation av
dom flesta föremål material, även
på ojämna, porösa och stora släta
ytor. SUPER snabblim krymper ej
och kan därför användas på glas.

Transp.
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TRANS CLEAR & INOX
Universal kristallklar lim, fog- och tätningsmassa
Livsmedelgodkänd och enligt
BREEAM-SE emissionskrav
Gift- och luktfri, innehåller
inte ftalater, isocyanater eller
skadliga lösningsmedel
Tål att frysa/tina upprepade
gånger i patron utan att
förlora egenskaperna
Övermålningsbar,
UV-stabil och är mycket
åldringsbeständigt
Limmar starkt, härdar snabbt,
krymper inte och förblir flexibel

CLEAR & INOX
310 ml patron
Transp.

CLEAR 100 ml tub
Transp.
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TRANS CLEAR är en kristallklar
lim, fog- och tätningsmassa för
dom allra flesta material, både
inom- och utomhus, och som fäster
även på våta ytor. Den är livsmedelgodkänd, enligt BREEAM-SE
emissionskrav, samt gift- och
luktfri. TRANS CLEAR tål att frysa i
förpackning, limmar starkt, härdar
snabbt, förblir flexibel, krymper ej,
samt är övermålningsbar, UV-stabil
och mycket åldringsbeständig.

Kraftlimning med direkt hugg
Ersätter lödning, bult,
popnit, skruvar, spikar
Hög omedelbar vidhäftning
(600 kg/m²) och permanent
limstyrka (230 tonn/m²)
Kan användas i temperaturer
ned till -10 °C

Limning & fogning

X-TACK

Mycket väderbeständig
under nordiska förhållande
Tål att frysa/tina upprepade
gånger i patron utan att
tappa sina egenskaper

290 ml patron

X-TACK är ett snabbhärdande
universallim med extrem omedelbar vidhäftning (600 kg/m²) och
hög permanent limstyrka (230
ton/m²). Den rinner inte, behåller
elastisiteten och tål belastningar,
rörelser och vibrationer, är livsmedelgodkänd, kan användas inom-/
utomhus (ned till -10 °C), samt på
fuktiga ytor. X-TACK är anpassad
nordiskt klimat och tål att frysa/tina
i patron utan att tappa egenskaper.
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NYHET

X-SEAL
Miljöanpassad flexibel fogmassa
Lämplig för rörelsefogar,
upp till 20%
Fäster bra till de flesta
material, även våta
Lätt att använda, ger en
fin och slät ytfinish
Kan snabbt övermålas
Fullt certifierad för användning
både i våtrum, på fasader och
glas, samt gångtrafikerade ytor

Elastisk MS-polymerbaserat
fogmassa som kan användas för
både fogning och limning på de
flesta material, även i våtrum. Den
kan övermålas efter bara några
minuter, kan användas på fuktiga
ytor, härdar snabbt och blir permanent flexibel med en elasticitet
ända upptil 20 %. Den höga vidhäftningsstyrkan (16 kg/cm²) gör att
den sitter bra på de flesta ytor.
310 ml patron
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KAPITTEL
RENGÖRING &
NAVN
AVFETTNING

CA CLEAN
Borttagning av rost, kalk, cementrester etc.
Effektiv rengöring av kakel,
rostfritt stål, porslin, plast etc
Enligt kraven i HACCP*
Färdigblandad, klar
för användning
Praktisk sprayflaska med
justerbart skummunstycke
Långvarig effekt på vertikala
ytor/väggar då den inte rinner

1 liter sprayflaska
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CA CLEAN är ett färdigblandat
skumrengöringsmedel i sprayflaska
med justerbart munstycke. Den
tar bort tvålrester, kalk, cementrester, fogdamm och rost på glas,
rostfritt stål, sten, kakel, plast,
porslin, metaller, skiffer m.m., i
simbassänger, sanitära utrymmen, duschar, kök etc. Den har
långvarig effekt på vertikala ytor
då den inte rinner under användning och är enligt kraven i HACCP.

* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver
systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar
mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

Universellt och miljöanpassat rengöringsmedel
Till rengörning och avfettning
på både hårda och mjuka ytor
Vattenbaserad och
biologiskt nedbrytbar
Ingen obehaglig doft
Klar att använda,
snabbverkande och kraftfull
(HP = High Power)
Väl lämpad för fogglättning
på porösa ytor

1 l sprayflaska
5 l dunk med hällpip
25 l dunk
210 l fat

Rengöring & avfettning

HP CLEAN

HP Clean är ett kraftfullt snabbverkande universellt rengöringsmedel och en avfettare som tar
bort obehaglig lukt och naturliga förorening på hårda och
mjuka ytor. Den har mild doft, är
vattenbaserad, basisk, biologiskt
nedbrytbar och enligt HACCPnormen*. Det gör den säker i
användning för människor, djur
och miljön. Den kan användas
inom- och utomhus, koncentrerad eller utspädd med vatten.

* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver
systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar
mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se
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MULTICLEAN
Skumspray för glas, släta ytor och textil
Gör fönster, speglar och andra
släta ytor skinande rena
Perfekt till glas, plast, kakel,
granit, marmor, keramiska
hällar och rostfria ytor
Effektiv som textiltvätt för
möbler, mattor, bilsäten etc
För rengörning och avfettning
innan fogning, limning
samt målning/lackering
Innehåller inget slipmedel
eller ammoniak, lämnar
inga fläckar eller repor

500 ml aerosol
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MULTICLEAN är en universal skumspray med fräsch doft för snabb
rengörning och avfettning på glas,
plast, textil och släta/porösa ytor.
Den löser upp organisk smuts och
lyfter det till skumytan. Innehåller
inga slipmedel och lämnar inga
repor på t.ex. glas, speglar och
spishällar. MULTICLEAN är mycket
lämplig på vertikala ytor då skummet hänger kvar, utan att rinna,
tills smuts släpper från ytan.

Miljöanpassad borttagning av kemiska rester
Löser härdade fogmassor
och byggskum, rester av lim,
graffiti, färg, lack och sot
Miljöanpassad och
skonsam mot huden
Brandsäker och enkel
att använda
100 % löslighet i vatten
Långtidsverkande och
dryg i användning

Rengöring & avfettning

REMOVE ALL

REMOVE ALL är ett miljöanpassat
rengöringsmedel som löser upp
massa så att den kan skrapas bort.
Den är enkel att använda, brandsäker och verkar tills den sköljs bort
med vatten. REMOVE ALL löser
härdade fogmassor och byggskum,
rester av lim, tejp, tryckfärg, bläck,
tuschfläckar, graffiti, färg och lack.
Den tar även bort sot, koks, kolavlagringar och härdad olja eller fett.
50 ml flaska
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SCRUB
Miljöanpassad och kraftig skurkräm
Rengör, fräschar upp och
skyddar i ett moment
Lämnar ett tunt
vattenavvisande skikt
Skonsam mot huden och
biologiskt nedbrytbart
Enligt kraven till HACCP*

SCRUB är en effektiv skurkräm
som rengör och fräschar upp släta
hårda ytor, samt lämnar ett tunt
skyddande och vattenavvisande
skikt på dessa ytor. Den tar bort
kalkbeläggning, oxidation och andra
svåra fläckar från plast, koppar,
aluminium, rostfritt stål, komposit,
kakel i simbassäng, etc. SCRUB är
biologisk nedbrytbar, skonsam mot
huden och enligt kraven till HACCP.
500 ml flaska
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* HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och beskriver
systematisk preventiv säkerhet i hela produktionskedjan av livsmedel med tanke på fysiska, kemiska och biologiska riskmoment. Du hittar
mer information om HACCP på Livsmedelverkets sidor www.slv.se

Universal rengörare, avfettare och fogglättare
Kan användas på de flesta
ytor - skadar inte lack, plast,
syntetmaterial eller glas
Oxiderar inte vid kontakt
med lättmetaller
Avdunstar och lämnar
inte kvar någon oljefilm
Aerosol kan användas i
alla riktningar, 360˚

Rengöring & avfettning

TEC7 CLEANER

Idealiskt för glättning och finish
av limkanter, skarvar och fogar

500 ml aerosol

TEC7 CLEANER är ett universalt
rengörnings-, avfettings- och
fogglättningsmedel som avdunstar utan att lämna någon oljefilm. Avfettning och rengöring
av petroleumsbaserad förorening, och avlägsnar ohärdad
fogmassa och byggskum, färsk
oljefärg, lim, limrester från klistermärken och etiketter, fett,
olja, tjära, stearin, skidvalla, kåda
etc. Vid glättning av fogar ger
den ett snyggt slutresultat.
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NYHET

PREPARE & FINISH
För användning före och efter fogning
Rengöring och avfettning av
ytan för perfekt vidhäftning
Tar bort smuts, fett
och fingeravtryck
Glättning och utjämning
för en slät och fin yta
Minskar tillväxten av mögel
och bakterier, särskilt i våtrum
pH-neutralt och därför säkert
att använda på alla ytor

400 ml aerosol
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För användning före och efter fogning. Rengöring och avfettning av
ytan ger perfekt vidhäftning till
underlaget. Glättning och utjämning av applicerad fogmassa ger
en slät och fin yta, samt tätar
och stänger porer som minskar
tillväxten av mögel. PREPARE
& FINISH är pH-neutralt och
därför säkert att använda på alla
ytor, och lämplig för användning med alla typer av fogmassa

SMÖRJNING &
YTSKYDD

GT7
Rostlösande och smörjande universalspray
Penetrerande, rostlösande
och smörjande
Rengörande och
konserverande
Fuktfördrivande och
kontakt förbättrande
Kan användas i alla
riktningar (360°)
Specialmunstycke med 2
olika sprayfunktioner

200 ml aerosol
600 ml aerosol
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GT7 är en petroleumbaserad
universalspray för underhåll och
reparation. Kan användas i alla
riktningar (360°). Med specialmunstycket kan den både spraya
brett och även penetrera in i smala
problemområden. Den smörjer,
lossar rost, muttrar och bultar,
skyddar mot vatten, förhindrar
korrosion, rengör ytor, fördriver
fukt och förbättrar kontakt,
allt med en långvarig effekt
och utan besvärande doft.

Smörjning, vattentätning och helt skyddande
100 % ren silikonspray
för optimal smörjning
Smörjer, skyddar och förhindrar
fastklibbning och frysning
Lämnar en tunn, transparent
och varaktig skyddsfilm
Temperaturbeständig
från -70 °C till +280 °C

Smörjning & ytskydd

XILICON

Tryckbeständig upp
till 1400 kg/cm²

400 ml aerosol

En 100% ren silikonspray med
optimala smörjegenskaper, som
lämnar en tunn, transparent och
varaktig skyddsfilm. Är damm-,
smuts-, vatten- och fuktavvisande,
temperaturbeständig från -70 °C
till +280 °C och tryckbeständig
upp till 1400 kg/cm². Leder inte
ström eller värme, är luktfri, lämnar
inga fläckar och är ej brandfarlig.
Den varken smälter, fryser, hårdnar
eller avdunstar och är ej giftig.
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ISOLERING &
LUFTTÄTNING

Helårs byggskum med kontrollerad expansion
Till fogning och montering,
samt värme-, köldoch ljudisolering
Enligt BREEAM-SE
emissionskrav
Kan användas i alla
vinklar - 360°, och sparar
tid genom kontrollerad
expansion vid motstånd

Isolering & lufttätning

PUR

Kan transporteras ner till
-20 °C, appliceras från -10 °C
och är temperaturbeständig
från -40 °C till +110 °C
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750 ml aerosol

PUR är ett helårs byggskum med
kontrollerad expansion upp till
100 % på utlagd mängd, som slutar
att expandera vid motstånd. Den är
enligt BREEAM-SE emissionskrav,
kan transporteras ner till -20 °C,
appliceras från -10 °C, är UV-stabil,
har bra kemikaliemotstånd och
kan övermålas/slipas. Vidhäftar
till de flesta ytor och kan användas till fogning/montering, samt
värme-, köld- och ljudisolering.
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PUR PRO
Helårs pistolskum med kontrollerad expansion
Till fogning och montering,
samt värme-, köldoch ljudisolering
Enligt BREEAM-SE
emissionskrav
Kontrollerad och låg
expansion - max 20 %
Kan transporteras ner till
-20 °C, appliceras från -10 °C
och är temperaturbeständig
från -40 °C till +110 °C
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PUR PRO är ett helårs byggskum
med låg och kontrollerad expansion som är enligt BREEAM-SE
emissionskrav, kan transporteras
ner till -20 °C och appliceras från
-10 °C. Den härdar snabbt med
permanent flexibilitet, är UV-stabil
och kan övermålas/slipas. PUR PRO
har utmärkt vidhäftning till de allra
flesta material och kan användas
till fogning och montering, samt
värme-, köld- och ljudisolering.

Rengörningsmedel för byggskumpistoler
Borttagning av ohärdat spill
av byggskum, stenlim, o.d.
Rengör och skyddar effektivt
mot korrosionsbildning
Enkel att använda
Praktisk sprutmunstycke
för rengöring av pistol
utvändig och andra ytor

500 ml aerosol

Isolering & lufttätning

PUR CLEANER

PUR CLEANER är en petroliumbaserad vätska för rengöring av
PUR GUN och andra fogpistoler för
PU-byggskum. PUR CLEANER kan
även användas till borttagning av
spill med ohärdat PU-byggskum,
stenlim o.d., samt effektivt skydd
mot korrosionsbildning. PUR
CLEANER är enkel att använda
och levereras med praktisk sprutmunstycke för rengöring av pistol
utvändig och på andra ytor.
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REPARATION

Snabbhärdande lättspackel
Reparationsspackel som
är klart att använda och
lätt att applicera
Lång hållbarhet, även efter
öppnad förpackning

Reparation

FILLER

Tål att frysa i förpackning
och kan användas båda
inom- och utomhus
Kan övermålas efter 20 minuter
Ger en slät och jämn yta,
även utan slipning

300 mlpatron

FILLER är en superlätt, krympfri och
snabbhärdande reparationsspackel
för hål/skador på obehandlade/
målade/putsade ytor inom- och
utomhus. Den tål att frysa i förpackning och har lång hållbarhet, även
efter öppnad förpackning. FILLER
är lättapplicerad, övermålningsbar efter 20 min och ger en slät,
fin yta, även utan slipning. Blir
vattenavvisande, elastisk och
spricker inte vid materialrörelser.

750 ml burk
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VATTENTÄTNING

NYHET

Vattentätt asfaltlim och tätningsmassa
Bredbar, vattentät och
permanent flexibel
Kan appliceras på fuktiga ytor
och är vattentät omedelbart
Härdar snabbt, UV-stabil,
väderbeständig och bra
kemikaliskt motstånd

Vattentätning

AQUASEAL 2.0

Utmärkt vidhäftning till
de flesta byggmaterial,
inklusive EPDM, bitumen,
bly, zink och koppar
Lämplig för vertikala och
horisontella applikationer
AQUASEAL 2.0 ger vattentät
limning och tätning på de flesta
byggmaterial, också på bitumen
och EPDM. Den kan appliceras på
fuktiga ytor, är vattentät omedelbart och kan användas inom-/utomhus. Den är UV-stabil, väderbeständig och har bra kemikaliemotstånd.

310 ml patron

750 ml burk

Tillbehör:
FIBERGLASS TAPE
Självhäftande
armeringstejp
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NYHET

ROOF 2.0
Vattentät gummiasfalt förstärkt med glasfiber
För tätning av alla läckor,
övergångar och sprickor på
tak, takrännor, stuprör, etc
Fäster på de flesta
ytor, även våta
Utmärkt vidhäftning till
bitumen (takpapp)
Kan användas året runt,
även ner till -15 °C*
Tål en förlängning på
170 % utan att spricka

310 ml patron
1 kg burk
5 kg burk
10 kg burk

Tillbehör:
FIBERGLASS TAPE
Självhäftande
armeringstejp
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ROOF 2.0 ger en omedelbar, långvarig och flexibel förstärkning och
tätning av läckor på de flesta typer
av material, i alla typer av väder
och fäster även på våta ytor. Den
är mycket UV- och väderbeständig och tål -40 °C till +85 °C.
Butylgummihalten ger hög hållbarhet (minst 20 år) och flexibilitet
(tål en förlängning på 170 % utan
att spricka), glasfiber ger styrka
och bitumen gör den vattentät.

NYHET

Spraybar gummitätning för snabba reparationer
Omedelbar vattentätning
av små sprickor och hål
Snabb reparation av rännor,
skorstensbeslag, nedlopp, ect.
Mycket lätt att använda

Vattentätning

RUBBER SEAL
SPRAY

Korrosionsskyddande
Flexibel, perfekt för
användning på husvagnar,
släpvagnar, båtar etc.

500 ml aerosol

RUBBER SEAL SPRAY är en flexibel gummibaserad reparationsspray som tätar och förseglar allt
från små hål till långa sprickor och
skarvar. Den fäster vid de flesta
ytor som metall, aluminium, trä,
vinyl, PVC, betong, asfalt, takpapp
etc. och ger ett skyddande skikt
mot fukt och korrosion. Den tål
temperaturer från -40 °C till
+90 °C, är 100 % vattentät och
kan målas efter 90 minuter.

33

NYHET

ROOF TAPE
Aluminiumförstärkt butyltape
Stark, fast och varaktig
förseglingstape
Omedelbar vidhäftning till
de flesta byggmaterial
Lätt att forma och anpassa
Vattentät tätning av
övergångar och skarvar
Tål upp till 100 °C

50 mm x 10 m ask
100 mm x 10 m ask
150 mm x 10 m ask
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ROOF TAPE är en otroligt solid och
mångsidig tätningstape som ger
varaktig tätning och skydd. Den
är 100 % vattentät och fäster vid
svåra ytor såsom takpapp, underlagsduk, EPDM, bitumen, plast
(inkl. PP och PE), etc., samtidigt
som det är lätt att forma runt hörn,
rörgenomföringar och ojämna
övergångar. ROOF TAPE är mycket
motståndskraftig mot UV-strålning
och mekanisk belastning.

KAPITTEL
VERKTYG &
NAVN
TILLBEHÖR

NYHET

MULTIGUN
Snyggt resultat, oavsett typ av fogmassa/lim
En fogpistol, oavsett hårdheten
på fogmassan/limmet
Justerbar kraftöverföring,
från 12 till 25 kg, minskar
behovet av extra muskelkraft
Ergonomiskt grepp och vridbar
patronhållare gör den enkel att
använda, med hög precision
Passar alla vanliga
290-310 ml lim- och
fogpatroner

1 st
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Solid och professionell fogpistol
med justerbar kraftöverföring,
för alla vanliga 290-310 ml limoch fogpatroner. Pistolen kan
ändra tryckkraften från 12 till 25
kg och minskar därmed behovet
av extra muskelkraft på tjocka
massor, samtidigt som den
fungerar optimalt även på mjukare
massor. Detta förenklar arbetet
med mindre fysisk ansträngning och mer exakt applicering.

Bäst i test fogpistol för hög precision
Solid och professionell fogpistol
Enkel att använda
Kraftutväxling 18:1 ger lättare
pumpning och jämnare mängd
Droppstoppfunktion
för hög precision

Verktyg & tillbehör

TEC GUN

Rostfri och stötsäker

1 st

TEC GUN 600 ML
Solid och professionell fogpistol
Enkel att använda med
kraftutväxling 12:1
Direkt kraftöverföring från
pistolhandtag till presstång
Optimalt resultat genom
lättare pumpning och
jämnare mängd
Fritt roterande matningsrör
Anti-slitage mekanism som
ger längre hållbarhet

1 st
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PUR GUN
Kontrollerad applikation av byggskum
Användarvänlig och lätt
(303 g) proffpistol
Professionell och enkel
applicering med justerbar
mängdregulator
Robust - teflonbelagd metall
Extra förlängningsrör
för åtkomst till svåra
ställen medföljer
Enkel att rengöra

1 st blister
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PUR GUN doserar byggskum
snabbt, exakt och säkert med
en egen mängdregulator, så att
dörrar/fönster kan monteras på
ett säkert och enkelt sätt. PUR
GUN är robust och enkel att
använda, har ett ergonomiskt
grepp och låg vikt (endast 303
gram), och leverereas med två
förlängningsrör som gör att man
kan skumma även på trånga och
besvärliga ställen. Teflonbelagda
delar gör den enkel att rengöra.

Patronpipar med skruvkork
6 st lösa transparenta
patronpipar i plast
Patronpiparna passar
alla patroner i Tec7- och
Relekta 101-serien
Passar även de flesta andra
typerna av plastpatroner
(290-310 ml)

Verktyg & tillbehör

PATRONPIPAR

6 st påse

ANCHOR

BLANDRÖR
Extra blandrör till kemiskt ankare
För återanvändning patron
ANCHOR kemiskt ankare
Använt blandningsrör
förseglar patron
Förlänger livslängden och ger
bättre ekonomiskt utnyttjande
av patronens innehåll

6 stk påse
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Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna
är universella och har så hög kvalitet att de
levereras med 5 olika garantier
och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
På www.tec7.se finns produktinformation,
byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, samt översikt över våra återförsäljare.
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